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El cantautor de Verges Carles
Ribot actuarà aquesta nit a la pri-
mera edició de l’Arte Activa Festi-
val que es durà a terme a l’Espai
Cultural Art de Barcelona, i que
pretén fomentar la cultura i la mú-
sica d’artistes alternatius de la ciu-
tat i de Catalunya. Ribot, presentarà
al festival tres temes nous del seu
segon disc, titulat Musara, que
presentarà a finals d’any, després
d’haver estrenat el 2010 Verges-
dosmiladéu, el seu primer treball,
tots dos en català. 

En aquest nou treball, de 72
minuts de durada, recull cançons
de protesta amb lletres obertes a la
interpretació en un estil «pop-folk
amb pinzellades d’electrònica»,
com defineix el mateix cantautor
empordanès, que admet també
que el que pretén és innovar tot i
que és una música «difícil d’en-
tendre». 

El divendres passat, l’artista va
tocar per primer cop a Verges, el
seu poble natal, en la 10a edició
dels Vespres Sota el Campanar,
on actuen artistes de la població.
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Carles Ribot presenta 3
temes nous al festival
Arte Activa de Barcelona

MÚSICA

La Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret de Sils o La Fraga Palau
de Ripoll es podran visitar a meitat de preu a partir d’aquest cap de set-
mana, amb el TecnoTiquet, un carnet promocional que ofereix un des-
compte del 50% en l'entrada als 23 museus industrials que hi partici-
paran durant un any. El carnet s’obtindrà, automàticament, en el mo-
ment que els visitants de qualsevol dels museus del Sistema Territorial
del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (STmNACTEC) com-
prin una entrada general. TecnoTiquet, que és individual i es pot fer ser-
vir una única vegada en cada museu, pretén donar a conèixer els mu-
seus industrials catalans com ara el Museu de la Ciència i de la Tècni-
ca de Catalunya i orientar el recorregut industrial del territori català.
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Un carnet gratuït permetrà visitar els
museus industrials a meitat de preu

PATRIMONI

L'actor espanyol Javier Bardem
participarà en la secció oficial a
concurs del 69è Festival Interna-
cional de Cinema de Venècia amb
la pel·lícula To the Wonder, del ci-
neasta nord-americà Terrence Mal-
ick. Així es va saber ahir a Roma,
quan el nou director de la Mostra,
l’italià Alberto Barbera va anunciar
la cartellera oficial.  Aquest film és
un dels 17 títols que opten al Lleó
d'Or del Festival de 2012, que se ce-
lebrarà del 29 d'agost al 8 de se-
tembre 

En aquesta edició del Festival de
no figura cap producció ni d'Espa-
nya ni de Llatinoamèrica en la sec-
ció oficial, limitant-se la seva pre-
sència a la secció paral·lela Horit-
zons i la de fora de concurs.

L'actor espanyol ja ha obtingut
dues copes Volpi. La primera, al mi-
llor actor el 2001 per Antes que
anochezca i l’altre el 2004 per Mar
adentro.

roma| EFE

Bardem participarà
al 69è Festival de
cinema de Venècia

CINEMA

amb motiu del centenari del naixement del compositor i músic gironí xavier
montsalvatge (1912-2012), ahir al vespre es va celebrar al patí del museu
d’història de girona una cantada d’havaneres i cançons recollides pel músic al
llarg de la seva vida i interpretades pel grup Port Bo, de calella de Palafrugell,
amb l'objectiu d'apropar encara més la seva obra al públic. al museu, fins al 2
de setembre, és pot visitar l’exposició del centenari de montsalvatge.



Música Tornen les havaneres de Montsalvatge

marc martí

Ningú no diria que es tracta
d’un espectacle de fi de curs per-
què la professionalitat resulta des-
bordant al musical Landrys (Laun-
dry de ladies), de la Companyia I.T.
Teatre, que inaugurarà la XXII
Proposta de Teatre Independent de
la Sala La Planeta de Girona. Lan-
drys parteix de textos de Viginia
Woolf, María Zambrano o García
Lorca i s’inscriu en la commemo-
ració del centenari de l’Institut
del Teatre, que d’altra banda tam-
bé presentarà a Girona l’obra de
teatre físic i textual Polièdrica.  

La Proposta de Teatre inde-
pendent té un total de 7 especta-
cles, sempre amb la qualitat, sen-
se estar renyida amb l’experi-
mentació, com a denominador
comú. La programació inclou el
músic Marc Parrot en directe amb
la seva banda posant so a una
poètica projecció cinematogràfica
de Segundo de Chomón. És l’es-
pectacle Ombres de plata.  

La Planeta sempre tria espec-
tacles emergents, com El sopar,
dels mallorquins Iguana Teatre,
l’espectacle més votat el 2012 pels
programadors de la Red estatal de
teatre alternatius. O Fa una mica
de soroll, de Romina Paula, amb Al-
bert Prat d’actor, producció de La
Planeta estrenada amb èxit al juny.
Valèntiaporta a Girona el fruit de
la unió dels actors valencians que

volen parlar en català de la crisi
econòmica i els seus orígens, men-
tre Acorar, de Toni Gomila, ha es-
tat distingit per l’Associació de
Teatres i Auditoris Públics de les
Illes Balears. 

Les entrades es van posar ahir a
la venda amb un nou sistema a
www.laplaneta.net. A taquilla es
trobaran a partir del setembre. 

180 funcions en un any
La Planeta va oferir l’any passat un
total de 180 funcions, una seixan-
tena d’elles per a escolars. La sala
per on passa el teatre gironí d’es-
trena s’alimenta en un 50% de les
subvencions institucionals, i dóna
feina a 4 persones. Pere Puig, un
dels responsables, s’ha referit al
«drama» de programar sense co-
brar les subvencions ja des de fa
temps, i ara l’augment de l’IVA.
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El musical «Landrys» de
l’Institut del Teatre encetarà
la tardor a la sala La Planeta 
Actors valencians expliquen la crisi econòmica a l’obra «Valèntia»

Toni Gomila, actor revelació.
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«Laudrys» (Institut del Teatre en gira)
teatre musical - 12 € 

«Ombres de plata» (Marc Parrot)
música en viu / cinema segundo de chomón- 10 €

«Polièdrica» (Institut del Teatre en gira)
teatre físic i textual - 12 €

«El sopar» (Pro. del Mar / Iguana Teatre)
teatre - 12€

«Fa una mica de soroll» (La Rura 40)
teatre - 16 €

«Valèntia» (Autors valencians)
teatre - 12 €

«Acorar» (Toni Gomila)
teatre - 12 €

20 DE SETEMBRE

22/23 DE SETEMBRE

28/29/30 DE SETEMBRE

19/20/21 D’OCTUBRE

29 D’OCTUBRE

4 DE NOVEMBRE

15/16 DE SETEMBRE


